
 

WARUNKI ZAMÓWIENIA 
 
 
Informacje wstępne 

  
 1. Zamawiający 
Stocznia Gdynia S.A. 
ul. Czechosłowacka 3,  81-969 GDYNIA,    
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000060409 
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego 
KONTO BANKOWE: Bank Pekao S.A. II O/GDYNIA  52 1240 3510 1111 0000 4307 7090 

  NIP: 586-010-23-52. 
2. Tryb postępowania 
Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument, prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego. Do przygotowania i organizacji przetargu zostanie powołana przez 
Zarządcę Kompensacji komisja przetargowa, która dokona oceny formalnoprawnej i 
merytorycznej ofert oraz przedstawi Zarządcy Kompensacji  pisemną rekomendację dla 
wybranej oferty. Rekomendacja komisji przetargowej nie ma charakteru wiążącego dla 
Zarządcy Kompensacji. Komisja przedstawi rekomendację na podstawie następujących 
kryteriów: 

- cena usługi, 
- warunki płatności, 
- kompleksowość usługi, 
- czas realizacji, 
- gwarancja na wykonaną usługę, 
- liczba podwykonawców, 
- potencjał techniczny i  wytwórczy firmy. 

 
 
3. Informacje uzupełniające 
Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi oferent bez 
względu na wynik postępowania przetargowego. Zarządca Kompensacji zastrzega sobie 
prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie. Zamawiający zastrzega sobie 
prawo do modyfikacji lub uzupełnienia treści Warunków  Zamówienia. Zmiana może mieć 
miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. Informację o 
wprowadzonych zmianach będzie dostarczona wszystkim oferentom, którzy wcześniej 
złożyli swoje oferty. 
 
4. Udzielanie informacji  

W celu zapoznania się z przedmiotem zamówienia dostępna  jest wizja lokalna w stacji, po 
wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym  na nr 58 627-76-41 lub faksem na nr 58 627-15-88.  
Do udzielania dodatkowych informacji uprawnieni są: 
 Zbigniew Konieczka    tel. 58 627 -76-41       w zakresie ogólnym, 
 Leszek Złowocki          tel. 58 627 -73-21       w zakresie technicznym. 
 
Przedmiot zamówienia 

2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu stacji GPZ 110kV/6kV, po zwarciu 
elektrycznym po stronie 6kV.  Zakres remontu obejmuje:  
- wymianę uszkodzonych szyn zbiorczych, 



 

- wymianę izolatorów przepustowych, 
- wymianę przekładników napięciowych i prądowych, 
- wymianę przewodów sygnalizacyjnych i sterowniczych, 
- wykonanie oraz uzgodnienie z dostawcą energii projektów nowych układów  
   pomiarowego i zabezpieczeń, 
- wykonanie nowych układów pomiarowego i zabezpieczeń, 
- uruchomienie stacji po remoncie. 

 
Terminy 
Za moment złożenia oferty uważa się chwilę dotarcia jej do kancelarii Zamawiającego.  
Otwarcie ofert przez Komisję odbędzie w dniu 02.11.2010 r. 
Wymagany termin ważności dla składanych ofert wynosi 60 dni.  
Termin realizacji umowy 16 tygodni. 
Termin płatności: 30 dni od daty wystawienia faktury. 
 
Wymagania techniczne i jakościowe 

1. Wszystkie urządzenia i materiały stanowiące przedmiot zamówienia powinny być 
fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji.  

2. Wykonawca użyje do wykonania przedmiotu umowy wyrobów dopuszczonych 
zgodnie z obowiązującym prawem do stosowania i przedstawi wymagane atesty. 

3. Wykonawca zapewni nadzór jakościowy przy wykonywaniu przedmiotu umowy.  
4. Wykonawca zapewni w czasie  realizacji zlecenia właściwe warunki BHP oraz 

przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych. 
5. Wykonawca zapewni, że zlecenie będą wykonywali pracownicy posiadający 

wymagane kwalifikacje i uprawnienia. 
6. Wykonawca jest zobowiązany do zgodnego z prawem postępowania z odpadami, 

które z chwilą ich wytworzenia stają się jego własnością. 
7. Wykonawca przekaże zleceniodawcy dokumentację powykonawczą obiektu, a w 

szczególności elektronicznej inwentaryzacji powykonawczej remontowanego obiektu. 
  

Wymagania oferty 
Oferta Wykonawcy musi zawierać: 
- aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert. 
- wymagane odrębnymi przepisami dokumenty ( kserokopie) stwierdzające, że osoby, które 
będą nadzorować wykonywanie zamówienia posiadają wymagane uprawnienia. 
- wykaz wykonywanych prac w ostatnich dwóch latach o podobnym zakresie  do niniejszego 
zamówienia.  
- kosztorys ofertowy opracowany na podstawie wyceny niezbędnych nakładów na 
zrealizowanie zamówienia. 
- wypełnione załączniki do Warunków Zamówienia, 
- oferta powinna być podpisana przez osoby, które wskazane są w dokumencie rejestrowym 
firmy jako uprawnione do jej reprezentowania.  
 
Kryteria powodujące odrzucenie oferty 
Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko 
Zamawiającemu.  Oferta zostanie odrzucona, jeżeli: 
- jej treść nie odpowiada Warunkom Zamówienia, 



 

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, 
- zawiera błędy w obliczeniu ceny. 
 
Unieważnienie postępowania 
Postępowanie może zostać unieważnione przez Zamawiającego w przypadku: 
- nie złożenia żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu, 
- wystąpienia okoliczności powodujących, że prowadzenie postępowania lub wykonanie 
zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego. 
 
Ogłoszenie wyników postępowania 
Wyniki postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zostaną opublikowane na stronie 
internetowej  Zamawiającego oraz pisemnie zostanie powiadomiony Wykonawca, którego 
oferta została wybrana. 
 
Zawarcie umowy 
Jeżeli Zamawiający dokona wyboru oferty, umowa zostanie zawarta z Wykonawcą, który 
spełni wszystkie przedstawione wymagania oraz którego oferta okaże się najkorzystniejsza.  
Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej. O terminie zawarcia umowy Zamawiający 
powiadomi wybranego Wykonawcę. W przypadku nie podpisania umowy przez wybranego 
Wykonawcę, Zamawiający wybierze spośród pozostałych ofertę najkorzystniejszą lub 
unieważni postępowanie. 
 
 
 
 
 
Lista załączników: 
Zał. Nr 1 - OFERTA, 
Zał. Nr 2 - OŚWIADCZENIE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


